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Absztrakt 

A kutatásom keretében az Európai Unió 27 tagországainak főbb gazdasági mutatóira 

végeztem klaszteranalízist. A kutatásom célja, hogy bemutassam, hogy a tagországok 

klasztercsoportosítása milyen módon változott 2000-es évektől és abban, milyen politikai 

vagy gazdasági hatások játszottak szerepet.  A vizsgálatakor arra a kérdésre kerestem a 

választ, hogy van e összefüggés az EU támogatások illetve a tagországok gazdasági mutatói 

között. Valamint, egy előrejelzést készítettem az országok gazdasági mutatóira 2020 és 2022 

évekre, melyben három szenárión keresztül szeretném bemutatni az országok gazdasági 

mutatóra gyakorolt hatását a COVID-19-nek.  

Kulcsszavak: Európai Unió 27 tagországa, COVID-19, gazdasági mutatók 

JEL kódok: P43, N14, E24, C53,  

 

Clusteranalysis investigation for the 27 EU memberstates from 2000 to 2019 

Within my research I performed a clusteranalysis about the main economic indicators of the 

27 memberstates of the European Union. The goal of my research is to show, how the 

clusterclassification of the member states from the 2000s changed and which political or 

economical effects played a role in this process. During the investigation I was working on 

finding out, if there is a correlation between the EU subventions and the economic indicators 

of the members tates. Furthermore, I have prepared a forecast regarding the economic 

indicators of the mentioned member states, in which I would like to show the effects that 

COVID-19 has on the economic indicators of the countries through three scenarios. 
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1. BEVEZETÉS, CÉLOK 
 

A kkv vállalkozások szerepe kiemelkedően fontos a piacgazdaság fellendítésében, valamint a 

fenntartásában. Az európai kkv-k hatása az európai gazdaságra megkérdőjelezhetetlen, hiszen 

a kkv-k adják a munkahelyek 99%-át az európai tagországokban, A szektor egy jelentős 

szerepet játszik a tagországok jövedelem termelésében, a külföldi tőke áramlásában, 

beruházásokba vagy éppen a munkahelyteremtésben. A vállalkozások a mindennapi 

tevékenységükkel járulnak hozzá a jóléti társadalom építéséhez. Azáltal, hogy a 

nagyvállalatok kihelyezik tevékenységeik jelentős részét, a kkv-k gazdasági szerepe 

felértékelődött elmúlt 20 évben. Világ hamar ráébredt arra, hogy a kkv szektor fejlesztése 

nélkülözhetetlen lett, így Japán és Amerika után, az Európai Unió is lépéseket tett a kkv 

szektor fejlesztésre. Az Európai Unió már a 2000-es évektől kiemelt figyelmet fordított a 

kkv-k „vállalkozási szellemének” megerősítésére, egyre több erről készült tanulmány 

visszaigazolja, hogy a gazdaság jövője a vállalkozásokban rejlik, így az adott időszaktól 

kezdve folyamatos támogatásokkal próbálta a szektorokat megerősíteni.  

A kutatási munkám elsődleges céljának tűztem ki, hogy feltérképezzem, hogy az országok 

makrogazdasági mutatóinak éves változása milyen hatásokat eredményez az európai építőipar 

kis- és közép vállalkozások árbevételének és számának változásában.  A kutatás azért is 

fontos, mert az adattömbökre különböző szemmodelleket és koncnetrációs méréseket tudunk 

végezni, mely segít megérteni ok-okozati összefüggéseket.  

A hipotézisem abból a feltételezésből indul ki, hogy az Európai Unió 27 tagországának 

makrogazdasági mutatóiból származó adattömbjeit homogén csoportokba lehet sorolni, 

klasszifikálni. A cél, hogy olyan csoportokat tudjak létrehozni melyek jobban hasonlítanak 

egymáshoz, mint más csoport tagjaihoz.  

 

 

 

 



2. A TÉMA FELVEZETÉSE 

A kutatásom keretében az Európai Unió 27 tagországainak főbb gazdasági mutatóira 

végeztem klaszteranalízist. A kutatásom célja, hogy bemutassam, hogy a tagországok 

klaszterenként besorolása milyen módon változott 2000-es évektől és abban, milyen politikai 

vagy gazdasági hatások játszottak szerepet.  A vizsgálatakor arra a kérdésre kerestem a 

választ, hogy van-e összefüggés az EU támogatások, illetve a tagországok gazdasági mutatói 

között. Valamint, egy előrejelzést készítettem az országok gazdasági mutatóira 2020 és 2022 

évekre, melyben három szcenárión keresztül szeretném bemutatni az országok gazdasági 

mutatóra gyakorolt hatását a COVID19-19-nek.  

A számítások során egy ország, Horvátország esetében nem jártam sikerrel. A vizsgált 

időszakra nem volt beszerezhető minden adat, így ezt az országot a vizsgálatban „n/a“   azaz, 

nincs adatként tüntettem fel a táblázatban.  

A klaszteranalízis során a változók értékeinek azonos nagyságrendje elvárt, amit 

sztenderdizálással lehet megoldani. A vizsgálathoz 2000-től – 2019-ig minden egyes év 

esetében külön sztenderdizáltam az országok adatait az objektívabb vizsgálati eredmény 

miatt.  

A kutatás keretében a 27 EU tagállamának a következő gazdasági mutatói alapján végeztem 

el a vizsgálatot: 

• Évenkénti infláció  

• 2000-2019 közötii időszakban az EU büdzséből a tagországok által lehívott évenkénti 

támogatsok mértéke ( €-ban) 

• GDP / fő (€-ban) 

• Munkanélküliségi ráta 

• Államadósság  GDP-hez viszonyított mértéke  

• Házartások megtakarításainak mértéke  

A vizsgálat során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az EU tagállamainak gazdasági 

helyzetét évekre lebonta lehet-e csoportosítani, sztenderdizálni az főbb gazdasági mutatók 

klaszterizálása alapján.  



A vizsgálatkor arra törekettem, hogy a leginkább összetartozó elemek kerüljenek egyes 

csoporokba, a lehető legtöbb tulajdonság szerint.  

3. AZ ALKALMAZOTT MÓDSZEREK  

3.1. Klaszteranalízis 

Klaszteranalízis vizsgálatot végeztem az Európai Unió 27 tagországra 2000- 2019-es időszak 

között. A klaszteranalízis egy olyan eljárás, amellyel adattömböket tudunk viszonylag 

homogén csoportokba sorolni, azaz klasszifikálni. Célom az volt, hogy olyan csoportokat 

hozzak létre, amelyek jobban hasonlítanak egymáshoz mint, más csoport tagjaihoz. 

Makrogazdasági mutatókból származó adattömböket próbáltam homogén csoportokba 

sorolni. Klaszterelemzésnél két eljárást különböztetünk meg: hierarchikus és nem 

hierarchikus módszert. Az én vizsgálataim során a hierarchikus módszert alkalmaztam, 

Ward-eljárással. választottam. Ennek egyik előnye, hogy nem tudjuk előre hány klasztert 

szeretnénk létrehozni, viszont hátránya, hogy érzékeny a kiugró értékekre. A Ward-kritérium, 

egy olyan módszer, amelynél arra törekszünk, hogy az összes klaszter belső heterogenitása 

(euklédeszi távolság alapján) a lehető legkisebb legyen az egész klaszterstruktórára vetítve. 

(Gyires, 2020.) (Jánosa, 2015.) 

 

3.2. Trendszámítás 
 

A szekunder kutatásaim során trend számítást végeztem az Európai Unió tagországainak 

makrogazdasági mutatóira. Az inflációs rátára, munkanélküliségi rátára és államadósság 

vizsgálatánál lineáris trend számítást végeztem, mivel a grafikus ábrákon a szomszédos 

időszakok közötti változás abszolút mértéke bizonyos állandóságot mutatott. A GDP, EU 

Büdzsé és a megtakarítások vizsgálatánál pedig exponenciális trendszámítással becsültem 

meg a következő 3 év várható gazdasági mutatóit, mivel a tagországok mutatói 

időszakonként relatív növekedése és csökkenés egy bizonyos állandóságát mutatott. 

(Majoros, 2006.) 

 

 

 



• Lineáris trendszámítás 
 

A lineáris trendet akkor alkalmazzuk, ha a grafikus ábránkon a szomszédos időszakok közötti 

változás abszolút mértéke bizonyos állandóságot mutat, a pontok „ránézésre” is egy 

egyeneshez esnek közel. (Dr. Köves & Dr Párniczky, 1998) 

1.egyenlet: A lineári trend alapmodellje (Dr. Polgárné, 2011.) 

	
 

 

ahol  a t-dik elem trendértéke 

t az időváltozók kifejező ekvidisztans sorozat, 

b0 a t=0 időponthoz tartozó trendérték 

 b1 a trendfüggvény meredeksége, azaz időegység alatt egy időszakra jutó átlagos növekedés 

mértéke 

et a t-edik időponthoz tartozó véletlen 

 

Az alapmodellben 2 ismeretlen paraméter (b0  és  b1) található, amelyek meghatározásának 

legismertebb és egyben legegyszerűbb módja a legkisebb négyzetek módszere. Ezzel a 

módszer, azon alapszik, hogy olyan paramétereket találjon, melyek esetében a  meglévő 

véletlen szerepe minimális, ez alapján pedig egyenletrendszert tudunk felírni, aminek a 

megoldásai a keresett ismeretlen paraméterek lesznek. 

• Exponenciális trendszámítás 
 

Előfordul, hogy a társadalmi-gazdasági jelenségek idősorait általában a lineáris függvény 

mellett az exponenciális, a logisztikus függvények, a hiperbola és a p-ed fokú polinom 

közelíti a legjobban. Mindegyik esetben más-más alapmodell állítható fel. Amelyeket 

megoldva szintén meg tudjuk határozni a trendet. 

Exponenciális trendet akkor alkalmazzuk, ha az időszakonkénti relatív növekedések, 

csökkenések bizonyos állandóságot mutatnak. (Prof. Dr. Besenyei, 2020.)  



4. A TÉMA TÁRGYALÁSA/KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
 

A vizsgálatkor arra törekettem, hogy a leginkább összetartozó elemek kerüljenek egyes 

csoporokba, a lehető legtöbb tulajdonság szerint.  

A makrogazdasági mutatókat a Világbank, illetve az Eurostat adatbázisából töltöttem le az 

adott időszakra. A nehézségeket eredményezett, hogy az Eurostat oldala nem tartalmazta az 

összes általam vizsgálni kívánt makrogazdasági mutatót, amelyet az elemzéskor fel akartam 

használni, Így a Világbank által közölt adataival egészítettem ki.  

A klaszterelemzés lefolytatása előtt egy elemet, Horvátországot kivettem a mintából, mivel 

az országhoz tartozó adatok az EUROSTAT és a Világbank oldalán hiányosak voltak, így 

ennek a torzító hatásnak az okán, nem vett részt a vizsgálatban. 

Az elemzés a hierarchikus eljárások közül a WARD-féle eljárás került alkalmazásra, ami a 

gazdasági kutatásokban nemcsak rendkívül elterjedt, de a szakirodalom alapján is  az egyik 

legfontosabb előnye, hogy a megfelelő klasztert felosztásokat eredményezi. A Ward-

kritérium, egy olyan módszer, amelynél arra törekszünk, hogy az összes klaszter belső 

heterogenitása (euklédeszi távolság alapján) a lehető legkisebb legyen az egész 

klaszterstruktórára vetítve. (Jánosa, 2015.) 

Abból a feltételezésból indulok ki, hogy az adatbázisban hasonlóság mérésére távolságot 

lehet alkalmazni, valamint a  tagországok esetében kiugró vagy nagyon eltérő adatok 

nincsenek. A 1-es táblázatban az EU tagállamainak a k-középpontú klaszterképzései révén 

vált véglegessé a csoportképzés, amely egyszerű euklédeszi távolságot használja a klaszterek 

közötti távolságok méréséhez.  

Forrás: saját készítés és számítás az EUROSTAT és a Világbank adatai alapján 

1. táblázat:EU tagállamainak sztenderdizált makrogazdasági adatai alapján létrejött 

klaszterstruktúra klaszterközéppontjai klaszterizálásása 

 

2. táblázat:EU tagállamainak sztenderdizált makrogazdasági adatai alapján létrejött 

klaszterstruktúra klaszterközéppontjai klaszterizálásása 



Az elemzésben az interációk számát szükséges volt alacsonyabb értékre állítani az 

alapértelmezett 10 interációnál, hogy a csoportokban lévő mintaszáma ne legyen alacsony. A 

klaszterképzést véglegesítve hat klasztercsoportot kaptunk az elemzésnél. A 11-es 

táblázatban a „ Csoportok tagjainak száma” oszlopban található az elemek nagysága az adott 

csoportban. A klaszterek elnevezésénél a klaszterközéppontok nyújtottak segítséget.  

Forrás: saját készítés és számítás az EUROSTAT és a Világbank adatai alapján 

Az alábbi táblázatban a klaszterközéppontok láthatóak a csoportok gazdasági mutatóira 

lebontva. 

Az első klasztercsoportot: mintaország-nak neveztem el. A vizsgált csoportba kizárólag 

Luxemburg tartozott, gazdasági mutatói a legjobbak a 6 csoport között. Alacsony infláció 

mellé, a legkisebb munkanélküliség társul. Az államadóssági ráta ennél a csoportnál a 

legkisebb, míg a háztartások megtakarításai a legmagasabbak. Ennél az országnál az EU-tól 

kapott támogatás 1 főre eső értéke a legmagasabb.  

A „Mintaország” után a második legobb mutatókkal rendelkező csoport a jóléti államok 

voltak, amelyek a nyugat-európai országokból álló halmaz, amelyik az egyik legjobb 

gazdasági eredményekkel rendelkezik. A 6 csoportra vetítve, itt a legkisebb az inflációs ráta, 

illetve a második legalacsonyabb munkanélküliség mutatókkal rendelkezik. Magas GDP 

3. táblázat:A 27 EU tagállam klaszterbesorolása a  2000-2019 időszakban 

 

4. táblázat:A 27 EU tagállam klaszterbesorolása a  2000-2019 időszakban 



adatok mellé, magas megtakarítás és alacsony államadósság társul. Az elemzés a következő 

államokat sorolta a jóléti országok közé: Ausztria, Németország, Dánia, Finnország, Íroszág, 

Hollandia, és Svédország. 

A vizsgált mutatók alapján a felzárkózó országok közé kerültek azok az országok, amelyek 

alacsony államadósággal, közepes megtakarítással és alacsony inflációval jellemezhetők. 

Ezeknél az országoknál a támogatás, valamint a GDP az adott ország létszámra vetítve 

alacsonynak jellemezhető. Itt helyezkednek el azok a Kelet-Európai országok, amelyek a 

2000 években lettek az EU tagjai.  A klaszterképzés eredményeképpen a következő országok 

kerültek a felzárkózó országok csoportjába: Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, 

Magyarország, Olaszország, Portugália és Szlovénia.   

A fejlődő, de eladósodott országokat rendszerint a következő közös jellemzők kötik össze:  

magas az államadósság mértéke, alacsony mértékű a háztartások megtakarítási, közepes 

mértékű infláció és munkanélküliség jellemzi. Annak ellenére, hogy az országok súlyosan el 

vannak adósodva, az 1 főre jutó GDP értéke még így is inkább a fejlődő országokéhoz húzza 

a országokat. Ezeknél a tagállamoknál a támogatás mértéke közepes. Ennél a 

klasztercsoportnál a következő országok találhatóak: Portugália, Görögország, Szlovákia.  

A krízisben lévő országok gazdasági mutatói romló tendenciát mutatnak, valamely 

gazdasági vagy politikia krízis végett. A csoport tagjait magas munkanélküliség és 

államadósság jellemzi. A háztartások kevés megtakarítással rendelkeznek és a GDP az adott 

ország létszámára levetítve a második legrosszabb adatokat éri el az Európai Unióban. A 

krízisben lévő tagállamok EU-s támogatásának mértéke közepes. A klaszterképzés 

eredményeképpen a következő országok kerültek a krízisben lévő országok közé: Bulgária, 

Csehország, Spanyolország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia. 

Az utolsó klasztercsoportot lemaradóknak neveztem el, abból az okból, hogy az ebben a 

csoportba kerülő országok gazdasági mutatói a legrosszabbak az Európai Unióban Ennél a 

csoportnál beszélhetünk egy állandó gazdasági „leszakadásról” az Európai átlagához képest. 

Itt a legmagasabb az inflációs ráta a csoporton belül és a munkanélküliség is az átlagos 

szintet éri el. Az 1 főre eső GDP adatok messze az EU átlag alatt helyezkednek el. Az ide 

sorolt országok háztartásai kevés megtakarítással rendelkeznek, valamint magas 

államadóssággal. A klaszterképzés eredményeképpen a következő országok kerültek: 

Románia, Bulgária, Magyarország, Litvánia 



 

Forrás: saját készítés és számítás az EUROSTAT adatai alapján 

A 3. táblázatban pontosan látható a szórás értéke az adott mutatóknál. A szórás fogalma azt 

mutatja meg, hogy az értékeink átlagosan mennyivel térnek el az adatsorunk számtani 

átlagától. Hasonlít az abszolút átlageltéréshez, csak az eltérések abszolult értéke helyett azok 

négyzeteit átlagolja, mivel a négyzetemelés során a nagyobb eltérsek nagyobb súllyal veszi 

figyelembe,  

A kutatás eredménye azt mutatja, hogy az adatok mennyire minimálisan szóródnak az átlag 

körül, mennyire heterogén a minta. A szórás értéke: 0,85 az infláció esetében az első 

csoportnál, így az adatok átlagosan 0,85-el térnek el az átlagtól.  

 

 

 

5. táblázat:A klaszterek szórásmutatói a makrogazdasági mutatóknál 

 

6. táblázat:A klaszterek szórásmutatói a makrogazdasági mutatóknál 



5. SZCENÁRIÓK KÉSZÍTÉSE LINEÁRIS ÉS EXPONENCIÁLIS 

TRENDSZÁMÍTÁS SEGÍTÉGÉVEL AZ EU TAGÁLLAMAINAK FŐBB 

MAKROGAZDASÁGI MUTATÓKRA 

 

A kutatásom egyik részeként trendszámítást végeztem a főbb makrogazdasági mutatókra, 

abból az okból, hogy a COVID19 vírus okozta gazdasági hatásokat szerettem volna vizsgálni. 

A globális gazdaság közel 4,1 ezermilliárdos, veszteséget szenvedett el, amely a globális 

GDP közel 5 %-át teszi ki. (Magyar Exportfejlesztési Ügynökség, 2020.) A vírus a 

legnagyobb pusztítást mindenképpen a turizmusban végezte, amelynek révén a hozzá 

kapcsolódó további ágazatokat, mint a közlekedést vagy vendéglátóipar árbevételét 

minimálisra redukálta ebben az évben.  

Az inflációs rátára, munkanélküliségi rátára és államadósság vizsgálatánál lineáris trend 

számítást végeztem, mivel a grafikus ábrákon a szomszédos időszakok közötti változás 

abszolút mértéke bizonyos állandóságot mutatott. A GDP, EU Büdzsé és a megtakarítások 

vizsgálatánál pedig exponenciális trend számítással becsültem meg a következő 3 év várható 

gazdasági mutatóit, mivel a tagországok mutatói időszakonként relatív növekedése és 

csökkenés egy bizonyos állandóságát mutatott. 

 

Forrás:saját szerkesztés és számítás az Eurostat, Worldbankadatai alapján 

A vizsgálatban lefolytatott három szenáriót már a kutatás elején az előzetes adatok alapján 

meghatároztam. Így jött létre a tábláztaban szereplő három csoport. 

 

7. táblázat:COVID szcenáriók a makrogazdasági mutatókra 



Az vizsgálat időtávja kellően hosszú és hiteles, hogy egy effektív trendszámás végzéséhez. 

Így a 19 év alapján exponenciális trendszámítással határoztam meg az elvárt 2020-as 1 főre 

eső GDP értéket. A három szenárióban pedig ennek az előre meghatározott 2020-as 

növekedési ütemnek a visszaesésével fogok számolni.   

 

Forrás: saját szerkesztés és számítás az EUROSTAT és a Világbank adatai alapján 

 

Az analitikus adatsorok alapján Németországban az 1 főre eső GDP esetében „a minimális 

visszaesés” szenárió esetében 2020-ban is egy közel 2,3 %-os növekedés lenne elvárható. 

Egy „4 %-os visszaesés” forgatókönyv esetében az 1 főre eső GDP 2020-ban egy közel 1,22 

%-os recesszióval zárulna. 

A legsúlyosabb forgatóköny esetében, azaz egy 8%-os visszaesés esetén az előző évhez 

képest, egy további 5,18 %-os hagyatlás lenne várható az 1 főre eső GDP 2020-as értékében. 

 

1. ábra: Trendszámítás a magyar és a német GDP-re 



8. táblázat:COVID szenáriók a német GDP-re 

Németország  
   Minimális csökkenés   4 %-os visszaesés  8 %-os visszaesés 
2019.  €               46.464,23   €                 46.464,23   €          46.464,23  
2020.  €               47.542,53   €                 45.916,28   €          44.057,72  
2021.  €               48.645,86   €                 45.374,80   €          41.775,84  
2022.  €               49.774,80   €                 44.839,71   €          39.612,16  

 

Forrás: saját szerkesztés és számítás az EUROSTAT és a Világbank adatai alapján 

A magyar 1 főre eső GDP adatok esetében ez a hanyatlás nem annyira látványos, mint a 

német szenáriók esetében. Ez főleg annak tudható be, hogy az 1 főre eső német GDP 

értéknek közel 35,3 %-át éri el 2019-ben.  

A magyar szenáriók esetében is egy drasztikusabb visszaesés komoly problémát jelentene a 

magyar gazdaságban.  

9. táblázat:COVID szenáriók a magyar GDP-re 

Magyarország 
   Minimális csökkenés   4 %-os visszaesés  8 %-os visszaesés 
2019.  €               16.445,20   €                 16.445,20   €          16.445,20  
2020.  €               17.091,66   €                 16.516,07   €          15.858,27  
2021.  €               17.763,53   €                 16.587,26   €          15.292,28  
2022.  €               18.461,81   €                 16.658,75   €          14.476,50  

 

Forrás: saját szerkesztés és számítás az EUROSTAT és a Világbank adatai alapján 

 

 

 

 

 

 

 



6. Következtetések 
 

A téma felvezetését követően bemutatásra kerültek azon kutatásom eredményei, melynek 

keretében a klaszteranalízis segítségével klasztercsoportok képzését tudtuk elvégezni. A 

vizsgálat során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az EU tagállamainak gazdasági 

helyzetét évekre lebonta lehet-e csoportosítani, sztenderdizálni a főbb makrogazdasági 

mutatók klaszterizálása alapján. Abból a feltételezésból indultam ki, hogy az adatbázisban 

hasonlóság mérésére távolságot lehet alkalmazni, valamint a  tagországok esetében kiugró 

vagy nagyon eltérő adatok nincsenek. A klaszterképzést véglegesítve hat klasztercsoportot 

kaptunk. 

A felállított hipotézis a kutatási eredmények alapján elfogadásra került.  

A kutatásom következő részében trendszámítást végeztem a Európai Unió tagországainak 

főbb makrogazdasági mutatóira, abból az okból, hogy a COVID19 vírus okozta gazdasági 

hatásokat szerettem volna vizsgálni. A koronavírus hatása máig beláthatatlan a világ és az 

Európai Unió tagországainak gazdaságára. Az a fajta recesszió, amely 2020-ban kezdődött el 

a vírus térhódításával, a országokat és a kormányokat egy teljesen új, eddig nem ismert 

szerepbe kényszerítette. Ahhoz, hogy a vírus terjedését meg tudják fékezni a kormányok, 

drasztikus intézkedések meghozatalára kényszerítette őket. Jelen helyzetben a járványügyi 

szempontok betartása és a folyamatos új rendelkezések születésének súlyos gazdasági ára 

van. Bár a gazdasági adatokat közzététele egyre lassul, szinte biztosak lehetünk benne, hogy a 

vírus okozta károkat még nem látjuk tisztán.  

Ennek hatására készíttem el három lehetséges szenáriót, amely hivatott bemutatni a 

koronavírus hatását a tagországok makrogazdasági mutatóira.  

 

 

.  
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